
 
 
 
Het EURIEC is een door de Europese Commissie gesubsidieerd project. 
Het EURIEC maakt deel uit van het RIEC Limburg. 
 
In dit project zoekt het RIEC Limburg: 
 

1 communicatie medewerker (0,5 fte) 
 
Het EURIEC heeft zich in de afgelopen twee jaar bezig gehouden met het onderzoeken van 
de mogelijkheden van uitwisseling van informatie over landsgrenzen heen ten behoeve van 
bestuurlijke aanpak van ondermijning. Daarbij is er ook aandacht geweest voor het creëren 
van bewustzijn over de rol die bestuurlijke aanpak speelt of kan spelen in de aanpak van 
georganiseerde criminaliteit voor de landen België, Duitsland (NRW) en Nederland.  
 
Aan de hand van daadwerkelijke casussen heeft het EURIEC een zeker beeld gekregen van de 
mogelijkheden tot bedoelde informatie-uitwisseling. Tijdens bijeenkomsten is de noodzaak 
van bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit uitgedragen. Deze activiteiten 
zullen in de komende twee jaar van het project worden voortgezet. 
 
De komende twee jaar van het EURIEC staan in het teken van acties die bijdragen aan het 
verankeren van mogelijkheden tot internationale informatie-uitwisseling ten behoeve van 
bestuurlijke aanpak van ondermijning in wet- en regelgeving van de drie betrokken landen. 
Daarnaast blijft het EURIEC werken aan het vergroten van bewustzijn en het opleveren van 
producten die de betrokken partners helpen in de aanpak. 
 
Om deze doelstelling tot uitvoering te brengen, zijn wij op zoek naar een energieke en 
enthousiaste collega die het ontwikkelen van een communicatiestrategie op zich neemt. 
 
Wat wordt er van je verwacht: 
 

- Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en zelfstandig uitvoeren van een 
communicatiestrategie voor het EURIEC; 

- Je hebt affiniteit met de aanpak van georganiseerde criminaliteit; 
- Je hebt kennis en ervaring met het bijhouden van online communicatiemiddelen 

(website, sociale media);  
- Je bent in staat verschillende stakeholders te identificeren en de algemene 

kernboodschap te vertalen naar specifieke subdoelgroepen, waarbij je gebruik kunt 
maken van verschillende communicatiemiddelen; 

- Je hebt kennis en aantoonbare ervaring met het organiseren van events (online en 
fysiek);  

- Je werkt samen met de communicatie medewerkers binnen het RIEC Limburg; 
- Je bent creatief en innovatief, denkt “out of the box”;  
- Je bent sterk uitvoerend en steekt de handen uit de mouwen; 
- Je spreekt je talen (Nederlands, Duits, Frans, Engels).  

 
 



 
 
De kerncompetenties zijn: Integriteit, samenwerken en klantgerichtheid.  
 
De functie is voor een 0,5 fte voor de duur van het project (twee jaar), met een bruto 
maandsalaris van maximaal schaal 10 cao gemeente (max €4.494 op basis van 36u). De plek 
van tewerkstelling is Hoensbroek. 
 
Openstelling vacature 
De vacature van  communicatie medewerker  EURIEC  wordt opengesteld zowel bij de 
deelnemende convenantpartners van het RIEC Limburg en betrokken Belgische en Duitse 
organisaties, als ook bij niet deelnemende partijen in Nederland, België en Duitsland.  
Kandidaten van de deelnemende convenantpartners en deelnemende partijen uit de drie 
betrokken landen hebben voorrang op kandidaten buiten die organisaties. De uitlenende 
organisatie dient echter wel in te stemmen met detachering bij het RIEC en blijft 
verantwoordelijk voor de betaling aan de gedetacheerde van salaris en overige 
vergoedingen en toelagen. Alle kosten worden periodiek door de uitlenende organisatie 
gedeclareerd bij de inlenende organisatie, in dit geval de beheergemeente Maastricht. 
 
Voor vragen kan contact worden opgenomen met:  
Luud Geerlings, coördinator EURIEC 
Email: Luud.Geerlings@politie.nl 
Telefoon: +316 5238 5597 
 
Heb je de ambitie om actief te acteren in een werkveld dat volop in ontwikkeling is? 
Solliciteer dan uiterlijk op 17-09-2021  via www.werkenvoorlimburg.nl 
  
Alleen via deze site kunt je solliciteren naar deze functie. 
 
De selectiegesprekken staan gepland op 13-10-2021. 
 
Meer weten over het RIEC? Kijk op www.riec.nl 
Meer weten over het EURIEC? Kijk op www.EURIEC.eu 
 
 
 
 


